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1. Aanmaken account en inloggen
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 Browse naar https://portal.sivi.org en klik op “Inloggen”

 Meer informatie over aanmaken account en inloggen: https://www.manula.com/manuals/sivi/certificering



2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren 
domein
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 In het MENU rechts bovenin kan de toepassing ”AFD Online Samenstellen” geselecteerd worden. 

 Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld. 



3. Creëren nieuwe AFD-definitie
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 Selecteer de knop toevoegen om een nieuwe AFD-
definitie aan te maken.

 Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.

 Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



4. Importeren AFD-definitie (1/2)

6

 Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop 
“Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.

Pad Attribuut Aanroep PremieberekeningResultaat PremieberekeningAanroep AcceptatieResultaat AcceptatieKunnen aanleveren
AL V V V
AL AL_ADATMSG V
AL AL_APPLNM O
AL AL_APPLVS O
AL AL_CPREF V
AL AL_DATACATV V V
AL AL_FUNCTIEV V V
AL AL_INCLGP V
AL AL_INCLOP V
AL AL_INCLPP V
AL AL_MNDGP O
AL AL_VERSIEV V
EL O O O
EL EL_BMEXTR2O O O
EL EL_VOLGNUMO O O
EL EL_VRWRKCDO O O
PK O
PK PK_NUMMER V
PK PK_PRCPKKT O
PP V V V
PP PP_ADEFVRS V
PP PP_AFDDEFN V
PP PP_BETTERMV V V
PP PP_BRANCHE V
PP PP_CDUUMND O
PP PP_COASSJN V
PP PP_ENDDATC O
PP PP_EXTERNO O O
PP PP_GABRA V
PP PP_GABRAO V
PP PP_GASBRA V
PP PP_GASBRAO V
PP PP_HVVDATO O O
PP PP_INGDATO O V
PP PP_INGDTWO O O
PP PP_INTKEY O
PP PP_LWYZDAT O
PP PP_NJP O
PP PP_NUMMER V
PP PP_POLPKJN V
PP PP_SCHDVRYO O V
PP PP_SPECLIM V
PP PP_STATUS V
PP PP_STPRVO O O
PP PP_VGCODE V
PP PP_VRWRKCDV V V
PP PP_WPREMBP O
PP/BS V V V
PP/BS BS_GEBDATV V V
PP/BS BS_PCODEV V V
PP/CA O O O
PP/CA CA_BAFWST O
PP/CA CA_BMNAAND O
PP/CA CA_BMPERC O
PP/CA CA_BTP O O O
PP/CA CA_CODE V V V
PP/CA CA_COLFACT O
PP/CA CA_ERB O
PP/CA CA_GADEKCD O
PP/CA CA_GADEKCO O
PP/CA CA_MYCODE O
PP/CA CA_NCAAND O
PP/CA CA_NCPRC O
PP/CA CA_NJP O
PP/CA CA_NOCBESC O
PP/CA CA_NWEGARO O O
PP/CA CA_PAFWSTO O O
PP/CA CA_PPRC O
PP/CA CA_PRCTEKC O
PP/CA CA_RELVRH O
PP/CA CA_RELVVNR O
PP/CA CA_RJRCOR O



4. Importeren AFD-definitie (2/2)
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 Na import volgt verwerkingsverslag, welke 
ook los te downloaden is.

 De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten, 
attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.



5. Beheren functies
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 Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je 
de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies AFD-definitie”.

 Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun 
je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.  



6. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
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 Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het 
toevoegen of verwijderen van entiteiten.



7. Configureren herhaling van entiteiten
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 Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en 
hoe vaak deze mag herhalen.



8. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
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 Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het 
toevoegen of verwijderen van attributen.



9. Handmatig toevoegen subset codelijst
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 Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop 
“Selecteer subset codelijst”.

 Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

 Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te 
selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te 
slaan. 



10. Importeren subset codelijst
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 Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop 
“Selecteer subset codelijst”.

 Klik op “Importeer subset”.

 Plak een puntkomma gescheiden reeks van 
waarden en klik op “Verwerk”. 
Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik 
vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan. 



11. Toevoegen toegestane waarden numerieke attributen
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 Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop 
“Optielijst”.

 De mogelijkheid verschijnt om selectief de 
toegestane waarden in te voeren.



12. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke 
attributen
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 Selecteer het betreffende attribuut en kies de 
bewerkknop onder waardebeperking.

 De mogelijkheid verschijnt om range van de 
waardebeperking in te voeren.



13. Configureren gebruik attribuut binnen functies
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 Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moeten worden opgenomen.

 Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.

 Nee: Wordt niet opgenomen in output.

 Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.



14. Configureren eigenschappen AFD-definitie
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 In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens 
van de AFD-definitie te worden ingevoerd.



15. Opstellen verbandscontroles (1/3)
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 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies 
“Aanpassen verbandscontroles”.

 Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de 
wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te 
stellen.

 Opstellen kan door middel van pseudo-code of 
directe XPath-invoer.



15. Opstellen verbandscontroles (2/3)
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Opstellen Pseudo-code

 Kies tabblad “Pseudo-code”

 Verbandscontroles worden als “If-
Then-Else” constructies opgesteld.



15. Opstellen verbandscontroles (3/3)
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Opstellen directe XPath

 Kies tabblad “Xpath”

 Verbandscontroles worden hier 
direct als XPath-expressie genoteerd.



16. Exporteren AFD-definitie output (1/2)
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 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies 
“Exporteer AFD-definitie per functie”.

 Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd 
dient te worden. De download (ZIP) met daarin de 
AFD-definitie van betreffende functie start 
automatisch.

Selecteer 
functie



16. Exporteren AFD-definitie output (2/2)
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 De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 5 
bestanden:

 Attributenoverzicht in CSV-formaat
 Functie-schema
 Codelijst-schema
 XPath-library
 Formaten-schema

Output Bevat

Attributenoverzicht in CSV-formaat Een overzicht van de gebruikte entiteiten en attributen 
binnen de voor deze functie opgestelde AFD-definitie.

Functie-schema Het XML-schema met entiteiten en attributen in AFD-
structuur.

Codelijst-schema Het XML-schema met voor deze functie relevante 
codelijsten en wordt door het functie-schema 
geïmporteerd.

XPath-library Het XML-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie 
opgestelde verbandscontroles.

Formaten-schema Het XML-schema met alle AFD formaatdefinities en wordt 
door het functie-schema geïmporteerd.



17. Certificeren en publiceren AFD-definitie
Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
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 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies 
“Certificeer en publiceer AFD-definitie”.

 Selecteer de gewenste opties:
- Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
- Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in 
het SIVI-certificeringsregister
- Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als 
download beschikbaar gesteld

 Selecteer ’Uitvoeren’ om de gewenste opties door 
te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.



18. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-
definities Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten
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 Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”  De status van publicatie kan te allen tijde worden 
aangepast door middel van de vinkboxen.

 De instelling van publicatie geldt voor alle manieren 
van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).



19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren –
verwijderen (1/2)
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 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies 
“Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie 
compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).

 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies 
“Synchroniseer met baseline” om de AFD-definitie 
bij te werken met de meest actuele baseline.

Een actuele baseline kan nieuwe AFD-elementen 
bevatten. Na synchroniseren worden deze 
beschikbaar om te worden geselecteerd in de AFD-
definitie.



19. Overige functies: dupliceren – synchroniseren –
verwijderen (2/2)
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 Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” 
om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie 
kan niet ongedaan gemaakt worden.



20. Aan-/afmelden notificatiemail
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 Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-
notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-
definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden 
naar geabonneerden. 

 In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het 
inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan 
menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan 
of uit.



21. Machtiging gebruik derden
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 Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFD-
definities uit te besteden aan derden. 

Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te 
vinden welke ondertekend door de aanvrager retour 
gezonden dient te worden aan SIVI.

SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.



Vragen?
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 Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI 
support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988096


